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ترایز همان  گنهرف 

باتک تاصخشم 

 - 1331 داوج ، یثدحم ، هسانشرس : 
Mohadesi، Javad

. یثدحم داوج  ترایز / همان  گنهرف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1390 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

360 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
4-60-5400-964-978 لایر :   40000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

هفسلف نارئاز --  ترایز و  عوضوم : 
موسر بادآ و  نارئاز --  ترایز و  عوضوم : 

BP262/م3ف4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/76 ییوید :  يدنب  هدر 

1115739 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :
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4 ص :
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5 ص :
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6 ص :
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7 ص :

راتفگشیپ

طابترا رئاز » ترایز و   » هلوقم اب  یعون  هب  هک  تسا  يریباعت  تاملک و  هرابرد  هاتوک  هدرـشف و  یتاعالطا  دـیناوخیم ، باـتک  نیا  رد  هچنآ 
 ... صاخشا و نکاما ، تاحالطصا ، ننس ، بادآ و  تاعوضوم ، میهافم و  لیبق : زا  دراد ،

اهنآ هشیر  انعم و  هب  یهاگ  اّما  تسا ، روهـشم  جیار و  یبهذـم ، ننـس  ینید و  ياههزومآ  اب  نایانـشآ  نارئاز و  نایم  رد  اهنیا  زا  يرایـسب 
. دوشیم هّجوت  رتمک 

تادنتسم عبانم و  رکذ  ای  نیگنـس  یـصّصخت و  ياهثحب  ندروآ  زا  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  هعلاطم  لها  مومع  رثا ، نیا  نابطاخم  هک  اجنآ  زا 
. دشاب رتریگارف  رتناسآ و  نآ  زا  يروهرهب  ات  تسا ، هدش  زیهرپ 

. دیآ رامش  هب  نارئاز  ياهیهاگآ  شیازفا  تهج  رد  یماگ  هک  نآ  دیما  هب 
یثّدحم داوج  مق -
رهم 1387
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8 ص :

نیمرحلا بادآ 

یباتک مان  زین  ترایز . بادآ  جح و  کسانم  دنهدیم ، ماجنا  هنیدم  رد  ربمایپ  مرح  هّکم و  رد  ادخ  هناخ  ترایز  ماگنه  هک  یبادآ  لامعا و 
. تسا هتخادرپ  جح  رفس  هب  طوبرم  ياهترایز  اهاعد و  جح و  تابجاو  لامعا و  یفّرعم  هب  هک  تسا 

ترایز بادآ 

یّصاخ بادآ  نیموصعم ، ياهمرح  ترایز  هب  نتفر 
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9 ص :
زیمت و سابل  ندوب ، وضو  اب  ترایز ، لـسغ  لـیبق : زا  یلئاـسم  تسا . ربق  بحاـص  هب  تبـسن  بدا  تفرعم و  هناـشن  اـهنآ ، تاـعارم  دراد و 
زا زیهرپ  رّهطم ، ربـق  هب  تبـسن  بدا  حیرـض و  ندیـسوب  ندـناوخ ، لوخد  نذا  نتفگ ، رکذ  نتـشاد ، عوـشخ  عوـضخ و  ندیـشوپ ، هتـسارآ 
نآ باوث  یتـیبرت و  ریثأـت  رب  هک  تسا  تراـیز  بادآ  هلمج  زا  ربـق ، راـنک  رد  زاـمن  توـالت و  اـعد و  هماـنترایز ، ندـناوخ  وـغل ، ياـهراک 

. دیازفایم

ناتسآ

هب دـنروآیمرد . ار  اهشفک  مرح ، ای  رـصق  ای  هناخ ، هب  دورو  يارب  هک  ییاج  تسا ، تحاسو  هبَتَع  هاگرد و  ياـنعم  هب  هناتـسآ ، اـی  ناتـسآ 
دورو يارب  دراد و  تمرح  تمظع و  نوچ  دنیوگ ، ناتسآ  ناگدازماما  ناماما و  رّهطم  ياهمرح  هب  دنیوگ . هناتـسآ  مه  ترامع  نکشفک 

(. س  ) هموصعم ترضح  هناتسآ  يوضر و  سدق  ناتسآ  لثم  دروآ . اج  هب  بدا  طرش  دیاب  نآ ، هب 

یسوبناتسآ

بحاص هب  تدارا  هناشن  مرح ، هناتـسآ  ندیـسوب  ندیـسر ، یـسک  تمدـخ  هب  ای  ناگدازماما  نیموصعم و  زا  یکی  ترایز  هب  نتفر  زا  هیانک 
هب هعقب و 
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10 ص :
زا یکی  دـناسریم و  نآ  بحاص  هب  ار  دوخ  عضاوت  قشع و  دـنزیم ، هسوب  مرح  کی  هاگرد  رب  هک  يرئاز  تسا و  تراـیز  قیفوت  هنارکش 

. دوشیم هتفگ  مه  یسوباپ  یسوبهبتع و  نآ  هب  تسا . ترایز  بادآ 
درک یندیسوب  ار  گنس  تداهشردارب ، ربق  مرهاوخ  يا  سوبب 

مارحا

اهتاقیم زا  یکی  رد  دیاب  هکم  هب  دورو  يارب  دوریم ، هرمع  جح و  رفس  هب  هک  یسک  ندرک . مارح  دوخ  رب  ار  روما  زا  یضعب  ندش ، مِرُحم 
اب ینعی  دوش ، مرُحم 
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11 ص :
لاح رد  یجاح  رب  اهراک  زا  یخرب  نتفگ ) کیبل   ) هیبلت اـب  دـنک . هرمع  جـح و  تین  کـیّبل ،»...  مهللا  کـیّبل   » نتفگ هلوح و  ود  ندیـشوپ 

. تسادخ هناخ  یترایز  رفس  رد  اهنت  مارحا  دزیهرپب . اهنآ  زا  دیاب  تسا و  مارح  مارحا ،

لوخد نذا 

وا میهاوخیم  هک  تسا  ياهدازماما  ای  ماما  هب  مارتحا  هناشن  تسا . سّدقم  ياهمرح  هب  دورو  يارب  نتساوخ  هزاجا  دورو ، نذا  ای  لوخد  نذا 
دقرم هناتسآ  رد  مرح و  هب  ندش  دراو  زا  لبق  تسا  بوخ  هک  دراد  دوجو  لوخد » نذا   » ناونع هب  ینتم  اعد  ياهباتک  رد  مینک . ترایز  ار 

ياـهيدورو رد  بلغا  ار ، نتم  نیا  تسا . مرح  هب  دورو  يارب  ناـماما  لوـسر و  ادـخ و  زا  ندـیبلط  تـصخر  نآ  نومـضم  دوـش . هدـناوخ 
. دنناوخب ار  نآ  نارئاز  ات  دننزیم  راوید  هب  هدرک و  باق  اهمرح 

تعاطتسا

هتشاد ار  تعاطتسا  نیا  یلام ، تردق  یمسج و  یتمالس  اب  هک  تسا  بجاو  یـسک  يارب  جح  جح . رفـس  ماجنا  يارب  یلام  یندب و  ییاناوت 
. دنیوگ عیطتسم »  » دشاب نینچ  هک  يرئاز  هب  تسا . جح  بوجو  طرش  تعاطتسا ، دشاب .
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12 ص :

هسّدقم باتعا 

نتفر زا  هیانک  یسوبهبتع  تسا . دقرم  ناتـسآ و  هاگرد ، يانعم  هب  هبَتَع  عمج  باتعا  تسا . ناگدازماما  ناماما و  سّدقم  ياهمرح  دوصقم ،
، فجن ـالبرک ،  ) قارع رد  نوفدـم  ناـماما  مرح  دوصقم ، رتـشیب  دوـشیم و  هتفگ  مه  تاـیلاع  تاـبتع  تسا . سدـقم  ياـهمرح  تراـیز  هب 

. تسا ارماس ) نیمظاک و 

اعد سامتلا 

مه ار  نارگید  فیرـش ، ياهناکم  نآ  رد  هک  دوشیم  تساوخرد  دـناتابتع ، نیموصعم و  مرح  ای  ادـخ  هناخ  ترایز  مزاع  هک  یناسک  زا 
سامتلا . » دننک اعد 
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13 ص :
. مینک دای  ار  اعد  نیسمتلم  قوقحلايوذ و  ترایز ، رد  تسا  بوخ  تساههاگترایز . رد  نانآ  زا  اعد  تساوخرد  اعد »

نیمرحلا ماما 

وا هب  ماکحا  هقف و  رد  دشاب و  مدرم  يادتقم  اوشیپ و  رهش ، ود  نیا  رد  هک  یـسک  دوشیم . هتفگ  هنیدم  هّکم و  سدقم  رهـش  ود  هب  نیمرح ،
نینچ هک  یناسک  نیرتفورعم  زا  یکی  دوشیم . هدـیمان  نیمرحلاماما » ، » دـشاب رهـش  ود  نیا  رد  تعامج  ماما  هک  یـسک  اـی  دـننک ، عوجر 

. تسا مجنپ  نرق  بهذم  يرعشا  دنمشناد  ینیوج » نیمرحلا  ماما   » دنراد یبقل 

هرابماما

تـسرد هعقب  دنـشکیم و  ماما  کی  مرح  يارب  هک  يراصح  راوید و  هب  دوشیم . هتفگ  هعلق  ای  رهـش  کی  يوراـب  جرب و  راـصح و  هب  هراـب 
. دنیوگیم ادهشلادّیس  ترضح  يرادازع  ّلحم  هّینیسح و  هب  هرابماما  دنه ، قطانم  رد  دنیوگ . هرابماما  دوشیم 

هدازماما

هب هدازماما  تسا . تیب  لها  نارادتـسود  مارتحا  دروم  هکدشاب  موصعم  ماما  دنزرف  هطـساو ، نیدنچ  اب  ای  هطـساویب  هک  یـسک  ماما ، دنزرف 
هربقم مرح و 
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14 ص :
هدازماما اهاتسور  اهرهش و  زا  يرایـسب  رد  ناریا  رد  دنوریم . اجنآ  ترایز  هب  مدرم  هک  دوشیم  هتفگ  مه  همئا  ناگداون  نادنزرف و  هعقب  و 

. نارهت رد  دواد  هدازماما  دبنگ و  رد  ییحی  هدازماما  لثم  دراد ، دوجو 

یترایز تاقوا 

ِتاقوا رد  اهترایز  یخرب  اّما  درادـن . یّـصاخ  تقو  داد و  ماـجنا  ناوتیم  تقو  ره  رد  ار  اـهرازم  تاـبتع و  سدـقم و  ياـهمرح  تراـیز 
زور 13 رد  ع )  ) یلع ترـضح  ترایز  ای  نیعبرا ، زور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تراـیز  لـثم  دراد . يرتشیب  باوث  هک  هدـش  شرافـس  یّـصاخ 

ای ریدغ ، زور  ای  بجر 
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15 ص :
. تسا هدش  دیکأت  ترایز ، کی  ماجنا  رب  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهنامز  هب  یترایز ،» تاقوا  . » هلهابم زور 

فاقوا

.( دوش هعجارم  فقو »  » هب  ) دننک فقو  ریخ  روما  يارب  هچنآ 

ناویا

. نئادم ناویا  لثم  دشاب ، یلاله  یبارحم و  نآ  لکش  هک  یترامع  هّفُص و  نتـسشن ، يارب  نامتخاس  قاتا و  يولج  رادفقـس  عیـسو و  ياج 

. تسا يراکهنیآ  ای  يراکالط  ای  يراکیـشاک  یهاـگ  و  دوشیم . باـسح  مرح  يدورو  هک  رّهطم  قاور  نحـص و  ناـیم  ییاـج  اـهمرح  رد 
«. دراد ییافص  بجع  فجن  ناویا  »

باب

فورعم تیـصخش  ای  یخیرات  هثداح  کی  هب  هک  دـنراد  یّـصاخ  مان  اههاگترایز  اـهمرح و  رد  اـهرد  زا  یخرب  يدورو . رد  رد ، ياـنعم  هب 
ثیداحا مولع و  لماح  نوچ  همئا : یلع و  مارحلادجـسم . رد  افـص  باب  ای  یبنلادجـسم  رد  ءاسنلا  باـب  لـیئربج و  باـب  لـثم  دراد ، هراـشا 

هلمج نآ  زا  اهباب » ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا   » ثیدح تسا . هدش  هتفگ  باب  نانآ  هب  دنربمایپ ،
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16 ص :
. تسا

اپ نییاپ  رس و  يالاب 

هب وا  ياپ  برغم و  فرط  هب  ًالومعم  ار  وا  رـس  فرط  دنناباوخیم . ربق  رد  هلبق  هب  ور  ندب و  تسار  فرط  هب  دـننکیم ، نفد  ار  یـسک  یتقو 
اهاعد و ندـناوخ  اپ و  نییاپ  اـی  رـس  يـالاب  فرط  رد  روضح  تراـیز ، بادآ  زا  ناـماما ، رّهطم  ياـهمرح  رد  دریگیم . رارق  قرـشم  يوس 

اجنآ رد  زاـمن  اـعد و  تراـیز و  يارب  نارئاز  تسا و  غولـش  بـلغا  ع )  ) اـضر ماـما  مرح  رـس  يـالاب  هدودـحم  تـسا . ّصاـخ  ياـهترایز 
تسا يدجسم  مه  رسالاب  دجسم  دننیشنیم .
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17 ص :
. دراد رارق  دقرم  حیرض و  رس  يالاب  تمس  رد  هک 

یناب

هب دزادرپیم . ار  نآ  هنیزه  ای  دوشیم ، مرح و ...  هسردم ، هینیـسح ، دجـسم ، لثم  ینید  يانب  کی  نتخاس  رادهدـهع  هک  یـسک  هدـننک . انب 
. دنیوگیم سلجم » یناب   » دهدیم ار  نآ  جراخم  دنکیم و  اپرب  يرادازع  سلاجم  هک  مه  یسک 

تسب

ياهمرح رد  دوریم . رامـش  هب  هاگهانپ  تسا و  هتـسب  ریجنز  اـب  اـًلومعم  هک  اـهمرح  دـجاسم و  يولج  رد  ياهطّوحم  تسا . نتـسب  هشیر  زا 
ضّرعت و زا  دوش ، میرح  نآ  دراو  هک  ره  دراد و  یّـصاخ  مارتـحا  هک  دـنیوگ  ار  مرح  هب  يدورو  شخب  اـی  ناویا  مرح و  زا  یتمـسق  رهطم ،

. دراد دوجو  نییاپ  تسب  الاب و  تسب  دهشم  رد  تسا . نوصم  بیقعت 

ینیشن تسب 

رّصقم هک  یناسک  تسا ، مرتحم  نما و  ناکم  اهمرح  نوچ  نمـشد . بیقعت  ضّرعت و  زا  ندنام  نوصم  يارب  رّهطم  ياهمرح  هب  ندروآ  هانپ 
تفلاخم رگمتس  ياهتموکح  اب  ای  دندوب  بیقعت  تحت  يرارف و  ای 
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18 ص :
. دنتفگیم ینیـشنتسب »  » ار نّصحت  نیا  دـندرکیم . نّصحت  دـنتفریم و  سدـقم  ياهمرح  هب  دـنوشن ، ریگتـسد  هک  نآ  يارب  دـندرکیم ،

. دنتسشنیم تسب  دنمتردق ، روهشم و  دارفا  هناخ  ای  ناریما  رابرد  نیطالس و  هناتسآ  رد  مه  یضعب 

هعقُب

عاقب دوشیم . هتفگ  زین  مرح  رازم و  هب  هاگترایز . هعموص و  هناخ ، ترامع و  نامتخاس ، انب و  هدش ، ادـج  نیمز  هعطق  دوگ ، نیمز  يانعم  هب 
مرح لثم  دنیوگ . سدقم  ياهربق  اههاگترایز و  هب  هکّربتم 

www.Ghaemiyeh.comهعقُب ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ص :
. دناهداهن مان  نیا  هدوب ، تاوما  نفد  يارب  ینیمز  هعطق  نوچ  مه  ار  عیقب  ناتسربق  ناماما .

عیقب

ربمایپ و ياههمع  ربمایپ ، نارسمه  دسا ، تنب  همطاف  ربمایپ ، يومع  سابع  هعیش ، ماما  راهچ  نفدم  هک  هنیدم  رهـش  رد  یمیدق  یناتـسربق  مان 
هبق يراگزور  ناگرزب  نیا  روبق  تسا . هعقب  هشیر  زا  دنتفگیم . مه  دقرغلا » عیقب   » نآ هب  تساجنآ . رد  ناگرزبو  املع  هباحص ، زا  يرایـسب 

تفریم عیقب  رد  نینوفدم  روبق  ترایز  هب  اهراب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسا . هدش  بیرخت  اهیباهو  تسد  هب  شیپ  اهلاس  هک  هتـشاد  هاگراب  و 
. تسا تیب  لها  تیمولظم  هاوگ  عیقب ، یناریو  ینونک و  عضو  درکیم . اعد  نانآ  يارب  و 

تیب

هب مسق  دـنیوگیم : هدروخ و  دـنگوس  نآ  هب  یهاگ  دوشیم و  هتفگ  هّکم  رد  هللاتیب  ادـخ و  هناخ  هب  حالطـصا  رد  تسا . هناـخ  ياـنعم  هب 
.( دوش عوجر  مارحلادجسم  هبعک و  هب   ) دوشیم هتفگ  مه  قیتعلاتیب  مارحلاتیب و  نآ  هب  ماهتفر . هک  یتیب 

نیمرحلانیب

« نیمرحلا نیب   » ار مرح  ود  نایم  هدودحم  هلصاف و 
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20 ص :
نیسح ماما  مرح  نیب  هدودحم  البرک  رد  تسا و  ماما  راهچ  مرح  هک  ار  عیقب  ناتـسربق  ربمایپ و  مرح  نیب  هدودحم  هرّونم ، هنیدم  رد  دنیوگ .

. دراد ّصاخ  تفارش  هک  تسا  یناکم  دنیوگ و  نیمرحلا  نیب  ار  لضفلاابا  ترضح  مرح  و 
. دوشیم هتفگ  نیمرحلا  نیب  رازاب  عماج ، دجسم  ینیمخ و  ماما  دجسم  نیب  رازاب  هب  مه  نارهت  رد 

یسوباپ

(. دوش هعجارم  یسوبهبتع »  » هب  ) دوشیم هتفگ  مه  سوباپ  رئاز ، هب  ناماما . مرح  ترایز  هب  نتفر  زا  هیانک  اپ ، ندیسوب 
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21 ص :

دالوف هرجنپ 

نآ تشپ  نادـنمتجاح ، نارئاز و  هک  مرح ، لخاد  نحـص و  نایم  تسا ، کّبـشم  يدالوف و  ياهرجنپ  ع )  ) اضر ترـضح  میدـق  نحـص  رد 
تـشپ رد  هک  یناسک  زا  ناوارف  ياههنومن  دـنبلطیم . تجاح  دـنوشیم و  لیخد  ع )  ) اـضر ترـضح  ناتـسآ  هب  دـنباییم و  روضح  هرجنپ 

. دراد دوجو  دناهتفای  افش  هتفرگ و  تجاح  دالوف ، هرجنپ 

كّربت

هب ار  يزیچ  ندرک و  سمل  ندیـسوب ، لثم  نآ  میرکت  عون  ره  تسا ، مرتحم  سدقم و  يزیچ  یتقو  ندـیبلط . تکرب  ریخ و  نتـسج ، تکرب 
ریخ مرح ، راوید  رد و  حیرض و  ربق و  هب  ندیـشک  تسد  ندیـسوب و  اب  رئاز  تسا . رادیاپ  ریخ  يانعم  هب  تکرب  دراد . مان  كّربت  ندیلام  نآ 
هناش ماگنه  ار  شتروص  رس و  يوم  ای  ترضح  نآ  يوضو  بآ  ناناملـسم  دوب و  جیار  زین  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  دیوجیم . تکرب  و 

. دوشیم هتفگ  تکرب  ریخ و  ياراد  ياهاج  هب  هکّربتم  نکاما  دنتشادیمرب . كّربت  دصق  هب  ندرک 

تبرُت

روبق رانک  رد  روضح  ینعی  كاخ ، رس  نتفر  دوشیم . هتفگ  تبرت  مه  رازم  ربق و  هب  تسا . كاخ  يانعم  هب 
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22 ص :
ای ع )  ) ادهشلادیس ربق  كاخ  تبرت ، فورعم  جیار و  دروم  هاوخ .» تّمه  يرذگ ، نوچ  ام  تبرت  رـس  رب  . » یناوخ هحتاف  اعد و  يارب  تاوما 

بحتـسم تسا  مولظم  دیهـش  نآ  روآدای  هک  تبرت  حـیبست  اب  ادـخ  رکذ  تبرت و  رب  هدجـس  دراد و  رایـسب  تلیـضف  هک  تسـالبرک  كاـخ 
هب نآ  یـشخبافش  نیـسح  ماما  تبرت  ياهیگژیو  زا  هدش و  دیکأت  تدالو  زاغآ  رد  ادهـشلادیس  تبرت  اب  دازون  ماک  نتـشادرب  هب  دشابیم .

. تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  تسا  دنوادخ  نذا 

فُّرشَت
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23 ص :
ياهناسنا ادـخ و  يایلوا  رادـید  قیفوت  ای  یترایز  نکاما  سّدـقم و  ياهمرح  هب  نتفر  هب  حالطـصا ، رد  نتفای . ماقم  ندیـسر و  تفارـش  هب 

. دوشیم هتفگ  مه  یبایفرـش  دـهدیم . شزرا  تفارـش و  ناسنا  هب  ییاـهترایز  اهرادـید و  نینچ  نوچ  دوشیم ، هتفگ  فّرـشت  زین  گرزب 
. متشگ بایفرش  ای  مدش ، فّرشم  دیوگیم : دورب ، تابتع  ای  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هک  یسک 

هّیبنیز ّلت 

عالطا يارب  یهاگ  س )  ) بنیز ترضح  هتـشاد و  دوجو  دربن  نادیم  و  ع )  ) نیـسح ماما  ياههمیخ  نایم  ياهپت  يدنلب و  اروشاع ، هثداح  رد 
، نامتخاس کـی  تروص  هب  زورما  تسا و  روهـشم  هّیبنیز » ّلـت   » هب هپت  نآ  تسا . هتفریم  نآ  يـالاب  هب  شردارب  لاـح  نادـیم و  عاـضوا  زا 

. دننکیم هرطاخ  دیدجت  هثداح  نآ  اب  دنوریم و  نآ  ترایز  هب  راّوز  تسا و  ع )  ) ادهشلادیس مرح  یکیدزن 

لّسوت

هب لّسوت  ناهانگ . شزرمآ  اهاعد و  تباجتسا  تهج  نداد  رارق  هطساو  عیفش و  دنوادخ ، دزن  ار  تیب  لها  ربمایپ و  ندروآ ، هطساو  هلیسو و 
لّسوت ادخ  ربمایپ  هب  رگا  ناراکهنگ  هک  تسا  هدمآ  مه  میرک  نآرق  رد  تسا و  ینید  نایاوشیپ  شرافس  دروم  تیب  لها 
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ياعد  » رد هیآ 64 .) ءاسن ،  ) تفای دنهاوخ  هدنزرمآ  ار  ادخ  دهاوخب ، شزرمآ  ادخ  زا  دنک و  رافغتـسا  نانآ  ّقح  رد  ترـضح  نآ  دنیوج و 

. دبلطیم ادخ  زا  ار  شتجاح  دهدیم و  رارق  هلیسو  ادخ  دزن  ار  موصعم  هدراهچ  لّسوتم  رگشیاین و  لّسوت ،»

تیلوت

تیلوت ماقم  تیلوت و  زین  یسک . هب  دجسم  مرح و  فقو و  روما  يراذگاو  نداد ، بصنم  نتشامگ و  يراک  هب  ار  یـسک  ندیـشخب ، تیالو 
يوس زا  ماقم ، نیا  دراد . هدهعرب  ار  دجسم  ای  مرح  هناتسآ و  کی  روما  هرادا  یتسرپرس  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب 
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25 ص :
. دوشیم هداد  یسک  هب  يربهر  تموکح و 

هللاراج

هب دوش . هدنهانپ  اجنآ  هب  ای  دشاب ، هبعک  رواجم  دـنک و  تماقا  ادـخ  هناخ  رانک  هکم و  رهـش  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  ادـخ ، هیاسمه 
. دوب هّکم  میقم  یتّدم  نوچ  دنیوگیم ، هللا » راج   » مه يرشخمز  مان  هب  نادنمشناد  زا  یکی 

عیقبلا ۀّنج 

« عیقب  » هب  ) دـناهتفگ عیقبلاۀـّنج  سدـقم  رازم  نآ  هب  تسا ، تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ناحلاص  ربق  ثیداحا ، قبط  هک  اـجنآ  زا  عیقب ، ناتـسربق 
( دوش هعجارم 

نارکمج

هلثم نب  نسح  تسد  هب  و  ع )  ) ناـمز ماـما  روتـسد  هـب  لاس 393 ق  رد  هک  نارکمج  ياتـسور  کـیدزن  مق ، يرتمولیک  دـنچ  رد  يدجـسم 
ياهبش رد  صوصخ  هب  لاس ، مایا  رد  هتفای و  يرایـسب  ترهـش  تیعقوم و  ریخا  ياهلاس  رد  دجـسم ، نیا  تسا . هدـش  هتخاس  ینارکمج 

. دراد یصوصخم  زامن  دنوریم و  اجنآ  هب  تدابع  ترایز و  يارب  يرایسب  هّدع  نابعش ، همین  هبنشراهچ و 
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یناوخ شوواچ 

ینحل اب  مدرم  يولج  یـسک  دوشیم و  رازگرب  ناسارخ ، ای  تابتع  البرک و  جح ، نارئاز  تشگزاب  ای  تمیزع  ماگنه  هک  یمـسارم  بادآ و 
«. هللا مسب  الب  برک و  سوه  دراد  هک  ره   » لثم دنهدیم ، باوج  مه  مدرم  دناوخیم و  يراعشا  كانزوس 

رئاح

یتقو هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دوشیم . نادرگرس  عمج و  نآ  رد  بآ  هک  ییاج  ینعی  رئاح  دوشیم . هتفگ  رئاح  ع )  ) ادهـشلادیس مرح  هب 
لّکوتم
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. دیسریمن ربق  هب  دشیم و  هتشابنا  مه  يور  دیـسریم ، هک  ناکم  نآ  هب  بآ  تسب ، نآ  هب  بآ  ترـضح ، نآ  ربق  بیرختدصق  هب  یـسابع 
هب دنیوگ و  رئاح  زین  البرک  هب  تسا . باجتسم  اجنآ  رد  اعد  تسا و  سّدقم  رایسب  هک  دوشیم  هتفگ  ع )  ) نیسح ماما  مرح  هب  ینیسح  رئاح 

. دنوشیم روهشم  يرئاح »  » هب دنشاب ، البرک  نکاس  ای  البرک  لها  هک  یناسک  ببس ، نیا 

یجاح ّجاح ،

ای ّجاـح  دوریم ، ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  دـهدیم و  ماـجنا  ار  ینید  فیلکت  نیا  هک  یـسک  هب  تسا ، تاـبجاو  نید و  عورف  زا  یکی  ّجـح ،
تـسا نآ  هناشن  دوشیم و  هدروآ  صاخـشا  مان  زا  لبق  هک  تسا  يدنوشیپ  دنیوگ . هیجاح  ای  هّجاح  دـشاب  نز  رگا  دوشیم و  هتفگ  یجاح 

. ربکا جاح  یلع ، جاح  لثم  دناهتفر ، ادخ  هناخ  ترایز  هب  نانآ  هک 

هرمع ّجح و 

فاوط و تارمج و  یمر  ندرک و  ینابرق  انم و  تاـفرع و  رد  روضح  ندـش و  مرحم  ادـخ و  هناـخ  تراـیز  تسا . نید  عورف  زا  یکی  جـح 
لوط رد  راب  کی  عیطتسم ، ناملسم  ره  رب  هک  دراد  مان  جح  ادخ ، هناخ  رد  یعس 
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28 ص :
فاوط مارحا و  اهنت  دوشیم و  ماجنا  جـح  ياهزور  زا  ریغ  ای  هام  نآ  ریغ  رد  هچنآ  تسا . هّجح  يذ  ام  نآ  ماجنا  نامز  تسا و  بجاو  رمع 

یهلا رئاعـش  زا  ار  هرمع  جح و  نآرق  دنیوگ . رمتعم  ار  رازگهرمع  و  جاح ، ار  رازگجح  دوشیم . هدیمان  هرمع  دراد ، یعـس  فاوط و  زامن  و 
(. هیآ 196 هرقب ،  ) دناوخیم ارف  نآ  هب  ار  ناناملسم  درامشیم و 

مَرَح

ییاج ینعی  تسا ، ّلِح » ، » مرح لباقم  هطقن  هّکم ، رد  تسا . ناما  رد  نارگید  ضّرعت  زا  هک  یصخش  هناخ  دشاب و  هاگهانپ  نما و  هک  ییاج 
مرح هک 
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29 ص :
مرح مه  ناـگدازماما  ناـماما و  ناربماـیپ و  هعقب  رازم و  هب  دوـشیم . هتفگ  نآ  درگادرگ  هبعک و  فارطا  رد  نّیعم  یتفاـسم  هب  مرح  تسین .

. دنرامشیم نما  ار  نآ  دنربیم و  هانپ  اجنآ  هب  اهيراتفرگ  رد  مدرم  مه  تسا ، تسادق  مارتحا و  ياراد  مه  نوچ  دوشیم ، هتفگ 
. تسا مزال  نارگید  ضّرعت  زا  نآ  تظافح  مارتحا و  نوچ  دوشیم ، هتفگ  تمرح  مرح و  زین  سک  ره  تیب  لها  هداوناخ و  هب 

هللا ُمرح 

نوچ هدش ، هتفگ  ادخ » مرح   » مه نمؤم  بلق  هب  تایاور ، رد  دوشیم . هتفگ  هبعک  همّظعم و  هّکم  مارحلادجـسم و  هب  ًاحالطـصا  ادـخ . مرح 
. هدن هار  ار  ادخ  زج  نآ  رد  تسادخ ، مرح  بلق ، تسا : ثیدح  رد  تسا . مرتحم  سدقم و  دشاب ، ادخ  ياج  هک  یلد 

لوسّرلا مرح 

، هنیدم رهـش  هب  مه  ربمایپ و  رازم  هب  مه  دراد . رارق  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  نفدـم  ربمایپ و  مرح  هک  تسا  هرّونم  هنیدـم  دوصقم  ربمایپ . مرح 
. دوشیم هتفگ  لوسرلامرح  ترضح ، نآ  تیب  لها  هب  مه 

نیفیرش نیمرح 

ص)  ) لوسر ترضح  مرح  هّکم و  رد  یهلا  نما  مرح 
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30 ص :
رد هک  مرح  ود  نایم  ینعی  نیمرحلا  نیب  مرح و  ود  ینعی  نیمرح  دنیوگ . نیفیرش  نیمرح  دنراد ، تسادق  تفارش و  ود  ره  هک  ار  هنیدم  رد 

. دوشیم هتفگ  عیقب  یبنلادجسم و  نیب  هلصاف  هب  هنیدم 

رادهلمح

.( دوش عوجر  ناوراک »  » هب  ) دنربیم هنیدم  هّکم و  هب  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  دوشیم  هتفگ  ینارادناوراک  هب 

يراختفا مداخ 
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31 ص :
، دنالوغشم یگنهرف  یتامدخ و  روما  یبوررابغ و  يرادشفک و  تفاظن و  مظن و  هب  دننکیم و  تمدخ  سّدقم  ياهمرح  رد  هک  یناسک  هب 

نتشاد اب  هک  دنايراختفا  ای  دنریگیم ، قوقح  مرح  دنمراک  ناونع  هب  دنوشیم و  مادختسا  هک  دنایمـسر  ای  نامداخ  دوشیم . هتفگ  مداخ 
ياهتیصخش املع و  ناگرزب و  زا  يرایـسب  دنزادرپیم . مرح  رد  يرازگتمدخ  هب  يراختفا  تروص  هب  ار  یّـصاخ  مایا  رگید ، راک  لغش و 

تمدـخ نارئاز  هب  مرح  رد  یـصوصخم  عقاوم  دـننکیم و  تبث  يراـختفا » مداـخ   » ناونع هب  ار  دوـخ  ماـن  ضیف ، نیا  بسک  يارب  روهـشم ،
. دننکیم

نیمرحلا مداخ 

هتفگ نیمرحلا  مداخ  دنک ، تمدخ  نآ  نارئاز  هب  دشاب و  دناسّدقم  مرح  ود  هک  هنیدم  هکم و  یتسرپرـس  تیلوت و  رادهدـهع  هک  یـسک  هب 
. دنربیم راک  هب  دوخ  دروم  رد  ار  بقل  نیا  ناتسبرع ، رد  يدوعس  ناهاشداپ  ریخا ، ياهلاس  رد  دوشیم .

ادخ هناخ 

هناـخ دـجاسم ، همه  دوـشیم . هتفگ  ادـخ  هناـخ  و  مارحلا » هللاتیب  ، » دوریم رامـش  هب  ناناملـسم  هاـگهلبق  تـسا و  هّـکم  رد  هـک  هـبعک  هـب 
هب جاجح  دراد و  يرتشیب  تفارش  هک  مارحلادجسم  هلمج  زا  تسادخ ،
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32 ص :
. دنوریم نآ  ترایز 

ماّدُخ

. دنالوغشم مرح  ندرک  زیمت  نارئاز و  هب  یناسرتمدخ  تبقارم و  تظافح و  هب  اههاگترایز  رّهطم و  ياهمرح  رد  هک  یناسک  مداخ ، عمج 
. تسا مداخ  يانعم  هب  مه  نداس  نوچ  دوشیم ، هتفگ  مه  هنَدَس  مادُخ ، هب 

یناوخ هبطخ 

ای تدالو  ماّیا  ای  هژیو  سدقم و  ياهزور  رد  رّهطم  ياهمرح  رد  هک  صاخ  یمسارم  ندناوخ ، هبطخ 
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33 ص :
هعقب و نآ  بحاص  لیاضف  رکذ  ساپس و  دمح و  انث و  اعد و  تاولص و  مالس و  نتم  ندناوخ  رب  لمتشم  دوشیم و  رازگرب  هعمج  ياهزور 

بحاص هب  مارتحا  يادا  میرکت و  تهج  مه  اهمرح  رد  تس . هدوب ا  ربنم  رس  رب  ریما  ناطلـس و  يانث  حدم و  یناوخ ، هبطخ  ادتبا  تسا . مرح 
. دوشیم هدناوخ  رازم 

هاگهمیخ

و ع )  ) نیـسح ماما  ياههمیخ  رارقتـسا  ّلحم  رد  دراد و  یّـصاخ  يانب  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  مرح  ياـهیکیدزن  ـالبرک  رهـش  رد  یّلحم  ماـن 
. دنوریم نآ  ترایز  هب  تابتع  نارئاز  تسا . هتشاد  هلصاف  دربن  نادیم  اب  هدش و  انب  اروشاع  رد  وا  باحصا 

راد

، دـهّزلاراد هوالتلاراد ، لثم  دـننکیم ، يراذـگمان  ناونع  نیا  اب  ار  ییاهشخب  اهقاور و  رّهطم ، ياـهمرح  رد  ّصاـخ . ناـکم  ارـس ، هناـخ ،
. هفایّضلاراد

لیخد

هانپ لّسوت و  يانعم  هب  نتـسب  لیخد  ندـش و  لیخد  نامهم . يانعم  هب  مه  دـنکیم ، تلاخد  يراـک  رد  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  لـیخد ،
هانپ ینعی  دوشیم ، لیخد  یماما  مرح  هب  هک  یسک  یهاوخ . ناما  ییوج و 
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34 ص :
دننزیم هرگ  دندنبیم و  ياهچراپ  یتخرد  ای  هناخاقس  ای  رد ، ای  حیرض  هرجنپ  هب  هک  تسا  نآ  نتسب  لیخد  دهاوخیم . تجاح  دروآیم و 

. دوش هدروآرب  ناشتجاح  ات 

هاگرد

هناتسآ هب  دراد . صاصتخا  دجاسم  ای  سدقم  ياهناتـسآ  هب  هاگرد  زورما  رد . هناتـسآ  دوشیم ، بصن  رد »  » هک نامتخاس  هناخ و  زا  ییاج 
(. دوش عوجر  ناتسآ  هب   ) دنتفگیم هاگرد  مه  نیطالس  رصق  كولم و 

قاوَر

فقس و هک  انب  ره  هناخ و  زا  یتسمق  هب 
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35 ص :
ِقاور هدنکفا ، هیاس  ام  رـس  رب  یفقـس  نوچ  هک  نامـسآ  هب  تهج  نیمه  هب  دـنیوگ . قاور »  » هناخ کی  يدورو  نابهیاس  هب  دراد و  نابهیاس 

مان قاور » ، » تسا رّهطم  حیرض  ربق و  فارطا  رد  هک  ياهدیشوپ  رس  ياهتمسق  رّهطم ، ياهمرح  رد  دوشیم . هتفگ  نوگلین  قاور  ای  رضخا 
. هیالولاراد قاور  دهزلاراد ، قاور  لثم  تسا ، یّصاخ  مان  ار  مادک  ره  هک  دراد  ددعتم  ياهقاور  ع )  ) اضر ماما  مرح  دراد .

هرّونم هضور 

ربمایپ رّهطم  مرح  هب  تسا . مّنهج  ياههرفح  زا  ياهرفح  ای  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  اـی  سک  ره  ربق  تسا . ناتـسوب  غاـب و  ياـنعم  هب  هضور 
تشهب ياهغاب  زا  ياهضور  غاب و  نم ، ربنم  نم و  ربق  نیب  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  یثیدح  رد  دوشیم . هتفگ  هرّونم  هضور  ص )  ) ادخ

يوـبن و هضور  ربماـیپ ، مرح  هـب  دراد . رایـسب  تلیـضف  اـجنآ  رد  تداـبع  زاـمن و  تـسا و  سدـقم  رایـسب  هـعطق  نآ  تـهج  نـیا  زا  تـسا ،
. دوشیم هتفگ  مه  ءارضخلاۀّبق 

رئاز

دقرم ادخ و  هناخ  هک  نآ  دوریم ، هاگترایز  مرح و  ای  تیصخش  کی  رادید  هب  هک  یسک  هدننک ، رادید 
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36 ص :
. دوشیم هتفگ  یترایز  ياهرهش  میقم  هب  هک  رواُجم ، لباقم  رد  دنکیم . ترایز  ار  یبهذم  ياهناکم  ناماما و 

ارس رئاز 

البرک و دهـشم ، هکم ، رد  نارئاز  هزور  دنچ  تماقا  يارب  هک  ییاههینیـسح  اههناخرفاسم و  اههناخنامهم ، اههناخ ، هب  رئاز . هاگتماقا  هناخ و 
. دوشیم هتفگ  ارس  رئاز  دراد ، صاصتخا  رگید  یترایز  ياهرهش 

راّوُز

. نیرئاز ناگدننک ، ترایز  ینعی  تس ، رئاز ا  عمج 

راّوَز
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37 ص :
هب درادن و  هغلابم  موهفم  جیار  دربراک  رد  هتبلا  دوریم . ترایز  هب  دایز  هک  یـسک  ترایز ، زا  هغلابم  ۀغیـص  تسا ، هدننک  ترایز  يانعم  هب 

. دنیوگیم مه  راّوز  رئاز  ره 

شَکراّوُز

. دهد هیارک  ثاثا ، هناخ و  نانآ  هب  ای  دربب ، وس  نآ  وس و  نیا  هب  دنک و  ییامنهار  ار  نارئاز  یترایز ، ياهرهش  رد  هک  یسک 

ترایز

. تداهش تافو و  زا  سپ  ای  تایح ، لاح  رد  ماما ، ای  ربمایپ  رادید  نتفر ، یـسدقم  مرح  ای  ییاج  ای  یـسک  رادید  هب  تاقالم . ندرکرادید و 
حور مه  دزاسیم ، طبترم  انشآ و  ادخ  ياهتّجح  هنومن و  ياهناسنا  اب  ار  رئاز  مه  هک  تسا  هدنزاس  یتیبرت و  ياههمانرب  زا  یکی  ترایز 

دوشیم یـسک  دای  مان و  هرطاخ و  يایحا  ببـس  مه  دوشیم ، نیموصعم  تعافـش  زا  يدنمهرهب  بجوم  مه  دنکیم ، هیفـصت  ار  وا  ناور  و 
ربمایپ مرح  ادـخ و  هناخ  ترایز  رگید و  ناماما  و  ع )  ) نیـسح ماما  ربق  تراـیز  هب  ناوارف  دـیکأت  ینید  نوتم  رد  میوریم . شتراـیز  هب  هک 

. تسا هدش 

نیعبرا ترایز 
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38 ص :
هدـمآ رامـش  هب  نیتسار  نمؤم  ياههناشن  زا  نیعبرا  ترایز  دریگیم . ماجنا  رفـص ) هاـم   20 ( ) ع  ) نیـسح ماـما  نیعبرا  زور  رد  هک  یتراـیز 
قداص ماما  زا  تسا ، روهـشم  نیعبرا » ترایز   » هب دوشیم و  هدـناوخ  رود ) هار  زا  ای  البرک  رد  هچ   ) نیعبرا رد  هک  ياهماـنترایز  نتم  تسا .

ادهشلادیس ربق  اروشاع  زا  سپ  نیعبرا  نیلوا  رد  هک  دندوب  یتیـصخش  ود  هّیطع ، رباج و  تسا . هدمآ  اعد  ياهباتک  رد  هدش و  تیاور  (ع )
. دندرک ترایز  ار  (ع )

رود زا  ترایز 
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39 ص :
کیدزن زا  دوریم ، ترایز  هب  هک  یـسک  تسا . نانآ  زا  يوریپ  تبحم و  مارتحا و  هناشن  تسا و  بحتـسم  نیموصعم  روبق  ترایز  هب  نتفر 

یهلا ناگتـشرف  دناوخ . مه  رود  هار  زا  ار  همانترایز  ناوتیم  دوشیم . هتفگ  کیدزن  زا  ترایز  نآ  هب  هک  دـناوخیم  همانترایز  ربق ، رانک  و 
. دراد باوث  تسا و  همئا : شرافس  روم  زین  رود  هار  زا  ترایز  دنناسریم . ماما  ای  ربمایپ  رضحم  هب  ار  رئاز  مالس 

مییوگیم نخس  وتدایهب  میرود ، هچرگ 
یناحور رفس  رد  دوبن  لزنم  دُعب 

تاوما ترایز 

نانآ يارب  دورب و  تاوما  ناگدرم و  ربق  تراـیز  هب  ناـسنا  هک  هدـش  هیـصوت  ناگتـشذگرد ، زا  ندرک  داـی  گرم و  زا  نتفرگ  تربع  يارب 
زا رادروخرب  داش و  ار  هدرم  نآ  مه  دوشیم ، هتفگ  مه  روبق  لـها  تراـیز  اـی  روبق ، تراـیز  نآ  هب  هک  رادـید  نیا  دـناوخب . اـعد  هحتاـف و 

. تسا دنپ  سرد و  هیام  هدننک ، ترایز  يارب  مه  دنکیم ، یهلا  تمحر 

هللانیما ترایز 

رایـسب تلیـضف  هدـش و  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  ترایز  نیا  دوشیم . هدـناوخ  يرگید  ماما  ره  و  ع )  ) نینمؤملاریما هب  باـطخ  هک  یتراـیز 
نآ زاغآ  نوچ  دراد و 
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. تسا هدش  روهشم  مان  نیا  هب  ترایز  نیا  هدش ، هدرمش  ادخ  نیما  ماما ، تسا و  هللا » نیما   » ناونع هب  موصعم  ماما  هب  مالس 

هدایپ ترایز 

تبحم قشع و  هناشن  دراد و  رایـسب  باوث  تسا و  ترایز  هب  نتفر  هدایپ  البرک ، ترایز  هب  تبـسن  صوصخ  هب  ترایز ، تابحتـسم  زا  یکی 
ناماما ای  البرک  ترایز  هب  يورهدایپ  ّتنس  دوشیم . هتشون  باوث  هنـسح و  درادیمرب ، رئاز  هک  یمدق  ره  يارب  تسا و  ع )  ) نیـسح ماما  هب 

. تسا هدوب  جیار  نایعیش  نایم  زابرید  زا  رگید ،

هریبک هعماج  ترایز 
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هدـناوخ تیب  لها  نیموصعم و  هب  باطخ  ماما و  ره  مرح  رد  هک  تسا  ییاههمانترایز  نیرتتیلـضف  اب  نیرتلّـصفم و  نیرتفورعم ، زا  یکی 

تیاور ع )  ) يداه ماما  زا  ترایز  نیا  تسا . یسانشماما  هرود  کی  هدمآ و  نآ  رد  هّمئا  هرابرد  يرایسب  ياهیگژیو  فاصوا و  دوشیم و 
رترـصتخم هک  هدـش  لقن  مه  يرگید  هعماج  ترایز  تسا . هتفای  ترهـش  هعماج » ترایز   » هب تسا  همئا  همانترایز  نیرتعماج  نوچ  هدـش و 

. دوشیم هتفگ  هریغص » هعماج   » نآ هب  تسا و 

هنافئاخ ترایز 

هب ای  دندرکیم  ریگتـسد  ار  نارئاز  يریگولج و  البرک  ترایز  زا  ار  مدرم  سابعینب ، هیماینب و  هک  اجنآ  زا  ینارگن . سرت و  هارمه  ترایز 
ره ع )  ) نیسح ماما  ربق  ترایز  هار  رد  هک  هدمآ  تایاور  رد  دوب . فوخ  سرت و  اب  هارمه  ًالومعم  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  دندناسریم ، لتق 

ع)  ) ادهـشلادیس ترایز  هار  رد  رطخ  زا  لابقتـسا  اـهراشف و  اـب  هلباـقم  یعون  نوچ  تسا ، رتشیب  نآ  باوث  دـشاب ، رتشیب  سرت  فوخ و  هچ 
. تسا رتشیب  تدارا  قشع و  ناشن  تسا و 

صوصخم ترایز  هّصاخ ، ترایز 

تسا و ّصاخ  زور  ای  ّصاخ  ماما  هب  باطخ  ای  ّصاخ ، مرح  رد  ندناوخ  صوصخم  ياهمانترایز  یهاگ 
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نابعـش همین  اـی  نیعبرا ، زور  رد  هک  یتراـیز  لـثم  دوشیم . هتفگ  هّصاـخ  تراـیز  نآ  هب  دـنناوخب . ار  نآ  ینّیعم  زور  رد  هک  هدـش  هیـصوت 

. دناوخ ار  نآ  ناوتیم  اج  ره  رد  نامز و  ره  هک  تسا  هقلطم  ترایز  لباقم  رد  دوشیم . هدناوخ 

هّیبجر ترایز 

ترایز تسا . هدش  شرافـس  موصعم ، ناماما  روبق  ترایز  ای  هّیبجر  هرمع  ادـخ و  هناخ  ترایز  هک  تسا  یتلیـضف  اب  ياههام  زا  بجر ، هام 
هب باطخ  هام  نآ  رد  هک  تسا  ياهمانترایز  هّیبجر ،

هب همانترایز ، نیا  تسا . هدـش  رکذ  همانترایز  نیا  رد  ـالبرک  يادهـش  ماـن  تسا . هدـمآ  اـعد  بتک  رد  دوشیم و  هدـناوخ  ع )  ) ادهـشلادّیس
. دوشیم هدناوخ  نابعش  هام  همین  بجر و  هام  همین  لوا  زور  رد  صوصخ 

اروشاع ترایز 

رقابدـمحم ماما  زا  دوشیم و  هدـناوخ  البرک  يادهـش  نیـسح و  ماما  هب  باطخ  لاس ، مایا  همه  رد  اروشاع و  زور  رد  هک  ياهماـنترایز  نتم 
ماما ترایز  هب  تسا . تیبلها  نانمشد  و  ع )  ) نیـسح ماما  نالتاق  زا  يرازیب  يّربت و  ّیلوت و  رب  نآ  هیکت  نیرتشیب  تسا و  هدش  تیاور  (ع )

. دوشیم هدیمان  اروشاع  ترایز  تسالبرک ، هثداح  وا و  مان  يایحا  هک  مه  اروشاع  زور  رد  نتفر  نیسح 

لوبق ْترایز 

ادـخ ینعی  هللا » لّبَقَت   » ای لوبق ، ترایز  دوشیم : هتفگ  نارگید  يوس  زا  دـناهتفای ، ار  نیموصعم  مرح  ای  جـح  تراـیز  قیفوت  هک  یناـسک  هب 
رارق ادخ  شریذپ  لوبق و  دروم  هک  تسا  دنمشزرا  یتقو  دریگ ، ماجنا  هدنب  يوس  زا  هک  تعاطا  يدابع و  لمع  ره  لثم  ترایز  دنک . لوبق 

رئاز يارب  هک  تـسا  یّمهم  هلأـسم  تراـیز » یلوـبق   » سپ دریذـپیم . صـالخا  اوـقت و  لـها  ناـکاپ و  زا  ار  کـین  لاـمعا  مـه  ادـخ  دریگ .
لوبق دنیوگیم : یسک  هب  یتقو  ًالومعم  دوشیم . تساوخرد 
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. دشاب قح  لوبق  دیوگیم : خساپ  رد  دشاب ،

البرک ترایز 

ّطخ هب  يرادافو  زاربا  نینوخ و  مایق  نآ  هرطاخ  دای و  نتشادهگن  هدنز  يارب  تساروشاع . يادهش  و  ع )  ) ادهـشلادیس نفدم  البرک  نیمزرس 
هزادـنا نیا  هب  یماما  چـیه  ربق  ترایز  يارب  دورب و  البرک  ترایز  هب  دـناوتیم  ات  هعیـش  ره  هک  دـناهدرک  رایـسب  دـیکأت  ام  ناماما  تیبلها ،

بادآ ددرگیم و  یهلا  تمحر  ببس  ناهانگ و  شزرمآ  ماما و  نآ  تعافش  زا  يدنمهرهب  بجوم  البرک ، ترایز  تسا . هدشن  شرافس 
. تسا هدش  نایب  ترایز  بتک  رد  هک  دراد  یّصاخ 

هاگترایز

هک تسا  یّلحم  نوچ  دـنیوگ ، هاگترایز  ار  یهلا  يایلوا  نامیااب و  ياهناسنا  ادهـش و  ناـگادزماما ، ناـماما ، ناربماـیپ ، زا  کـی  ره  نفدـم 
. دوشیم هتفگ  مه  هناتسآ  هرابماما و  هدازماما ، مرح ، دنوشیم . رضاح  نانآ  تبرت  رس  رب  دنوریم و  نآ  ترایز  هب  مدرم 

هاوخ تّمه  يرذگ  نوچ  ام  تبرت  رس  رب 
دش (1) دهاوخ  ناهج  نادنر  هگترایز  هک 

روثأم ترایز 

دنـس ياراد  اههمانترایز  زا  یخرب  نتم  دـشاب . هدـش  تیاور  لقن و  نیموصعم  ای  ربماـیپ  زا  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  رثا ) هشیر  زا   ) روثأـم
، روثأـم ریغ  تراـیز  دوشیم . هتفگ  هروثأـم » تراـیز   » ییاـههمانترایز نینچ  هب  تسا . هدـش  لـقن  ماـما  زا  ثیدـح  بتک  رد  تسا و  ییاور 

میظنت تسا ، ترایز  دروم  هک  یـسک  ياهیگژیو  تیـصخش و  ماقم  بسانت  هب  ثیداحا ، نایوار  نید و  ياملع  هک  تسا  یترایز  ياهنتم 
. دسریمن ماما  هب  نآ  دنس  دناهدرک و 

هقلطُم ترایز 

يزاریش ظفاح  - 1
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ع)  ) یلع ترضح  ای  ع )  ) نیسح ماما  اًلثم  درادن . يدیق  تسین و  ّصاخ  زور  صوصخم  هک  یترایز  ینعی  تسا ، هّصاخ » ترایز   » لباقم رد 

. درب باوث  درک و  ترایز  ناوتیم  زور  ره  اج و  ره  رد  یترایز ، نتم  نآ  هب  ار 

هسّدقم هیحان  ترایز 

تسالبرک و يادهش  نیـسح و  ماما  هب  باطخ  هک  یّـصاخ  ترایز  موصعم . ماما  يوس  تمـس و  فرط و  ینعی  هسّدقم ،» هیحان   » زا دوصقم 
کیاکی هب  نآ  رد  هک  دراد  مان  هسدقم » هیحان  ترایز  ، » تسا هدش  لقن  نامز  ماما  زا  یلوق  هب  يرکسع و  ماما  زا 

ادهـشلادیس شّدج  هب  باطخ  ع )  ) يدهم ترـضح  هسدقم  هیحان  زا  نآ  هک  ّتین  نیا  اب  اهیلیخ   (1). تسا هدش  هداد  مالس  البرک  يادهش 
. دنناوخیم ار  نآ  تسا ، هدش  رداص  (ع )

همانترایز

هچباتک هب  هریبک و ،...  هعماج  ترایز  اروشاع ، ترایز  لثم  دوش . یم  هدـناوخ  نانآ  هب  باطخ  نیموصعم  زا  یکی  ترایز  ماـگنه  هک  ینتم 
هدش تیاور  ناماما  زا  یهاگ  نتم  نیا  دوشیم . هتفگ  همانترایز »  » دوش هدـناوخ  اهمرح  رد  دـشاب و  نتم  نیا  رب  لمتـشم  هک  مه  ياهوزج  و 

. دنیوگیم همانترایز  مه  یترایز  ياهرفس  رد  زرم  زا  روبع  زاوج  هگرب  هب  نید . ناگرزب  املع و  زا  مه  یهاگ  تسا ،

یباین ترایز 

صخـش نآ  هب  هیده  ار  نآ  باوث  و  هدـنز ) هچ  هدرم ، هچ   ) رگید سک  زا  تباین  هب  یهاگ  دـنکیم ، ترایز  شدوخ  فرط  زا  رئاز ، یهاگ 
(. دوش هعجارم  هرایزلا  بیان  هب   ) دوشیم هتفگ  یباین  ترایز  یترایز ، نینچ  هب  دنکیم .

ّبحتسم بجاو و  ترایز 

یلام تعاطتسا  هک  یسک  يارب  ادخ  هناخ  ترایز 

. تسا هدمآ  ج 98 ص 269  راونألا ، راحب  رد  نآ  نتم  - 1
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ره ترایز  هکیسک  تسا . ّبحتـسم  نآ  زا  شیب  ماجنا  دوشیم . هتفگ  ّجح »  » نآ هب  هک  تسا  بجاو  رمع  لوط  رد  راب  کی  دراد ، یندب  و 

يرما ترایز ، تروص ، نآ  ریغ  رد  دوشیم . بجاو  مسق ، رذن و  ماجنا  ناونع  هب  دروخب ، مسق  ای  دـنک  رذـن  مه  ار  اهماما  اهمرح و  زا  کی 
، تسا بجاو  وا  رب  البرک  ترایز  دراد ، داقتعا  هّمئا  نیـسح و  ماما  هب  سک  ره  هک  هدـمآ  تایاور  رد  دراد . ناوارف  باوث  تسا و  بحتـسم 

. دناسریم ار  نآ  ّتیمها  موزل و  بوجو ، نیا  هتبلا  هک 

ثراو ترایز 

ماما هب  باطخ  هک  ییاههمانترایز  زا  یکی  مان 
دای هجیدـخ : همطاف و  یلع و  ربمایپ و  ثراو  رگید و  ياـیبنا  میهاربا و  حون و  مدآ و  ثراو  ناونع  هب  وا  زا  دوشیم و  هدـناوخ  ع )  ) نیـسح

. تسا هدمآ  ترایز  اعد و  بتک  رد  هدش ، تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  نآ  نتم  تسا . هدش 

عادو ترایز 

مان عادو » ترایز  ، » هدـش لقن  روظنم  نیا  يارب  هک  ینتم  دوشیم و  هدـناوخ  ماما  کـی  مرح  زا  یظفاحادـخ  ناونع  هب  هک  یتراـیز  نیرخآ 
، نآ نتم  رد  ًالومعم  هک  هدـش  عادو  ترایز  ندـناوخ  هب  هیـصوت  نیموصعم ، زا  یـضعب  ربمایپ و  مرح  ای  ع )  ) نیـسح ماـما  تراـیز  رد  دراد .

. تسا حرطم  دشابن ، ترایز  نیرخآ  هک  ادخ  زا  تساوخرد  هرابود و  ترایز  يوزرآ 

هّیبنیز

هب ماش  هیوار »  » هیرق رد  تفر ، ایند  زا  ماش  رد  ترـضح  نآ  یتقو  هّیروس . رد  قشمد  رهـش  زا  جراخ  یناـکم  رد  س )  ) بنیز ترـضح  مرح 
ناناملـسم هاگترایز  تیب و  لها  ناگتفیـش  هاگداعیم  هّیبنیز ، مان  هب  زورما  تشگ و  هاگترایز  وا  نفدم  نامز ، تشذگ  اب  دـش . هدرپس  كاخ 

. تسا يرادازع  اعد و  ینید و  تاسلج  يارب  ینوناک  هک  دنزاسیم  هّیبنیز  مان  هب  ار  ییاههیکت  اهانب و  زورما  تسا .
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اّرماس

هدوب يأر » ْنَم  ّرُس   » نآ یلبق  مان  دراد . رارق  نآ  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  يداه و  ماما  رهطم  مرح  هک  قارع  یترایز  ياهرهـش  زا  یکی 
اهراب هتفای و  يرایسب  تالّوحت  خیرات ، لوط  رد  نانآ  مرح  هعیش و  ماما  ود  دقرم  تسا . هتـشاد  رارق  نآ  رد  یـسابع  هفیلخ  تشه  تختیاپ  و 

یترایز رهـش  کی  مه  ارماس ، دوب . لاـس 1384 ش  رد  نآ  راـب  نیرخآ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  بیرخت  موجه و  دروم  نانمـشد  يوس  زا  مه 
رّهطم بادرس » . » دناهتشاد روضح  اجنآ  رد  يرایسب  ياملع  هتشاد و  هیملع  هزوح  دراد و  یّمهم  یملع  هقباس  مه  تسا ،

. تسا ماما  ود  نآ  ربق  رانک  یترایز  نکاما  زا  یکی  زین 

نوتس

یخیرات و هقباس  اههاگترایز  ای  دجاسم  ياهنوتـس  زا  یخرب  دراد . هگن  ار  دـبنگ  فقـس و  ات  دوریم  راک  هب  اهنامتخاس  رد  هک  ییاههیاپ 
. یبّنلادجسم رد  هناّنح  نوتس  هبوت و  نوتس  لثم  دنراد ، تسادق  ترهش و 

هنَدَس

يرادهدرپ و يرازگتمدخ و  هب  یـسدقم  مرح  دبعم و  ای  هبعک  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  مداخ ، عمج  همدخ  لثم  نداس ، عمج  هنَدَـس 
. نارازگتمدخ ینعی  دنشاب ، لوغشم  نکاما  نآ  هب  طوبرم  روما 

هناخاّقس

يرادازع و ياهتئیه  هک  تفاییم  صاصتخا  ییاهناکم  میدـق  رد  نارادازع  ندرک  باریـس  يارب  دوشیم . هداد  بآ  دارفا ، هب  هک  ییاـج 
صوصخم گرزب  ياهفرظ  هک  هدوب  یّلحم  زین  هناخباگنـس  دنـشونب . کنخ  بآ  نآ  زا  مرگ ، ياهزور  اروشاع و  مّاـیا  رد  يداـع  مدرم 

يراک نوچ  تشاد و  نابهیاس  فقـس و  ًالومعم  هناخباگنـس  هناخاقـس و  دـشیم . هداد  رارق  نآ  رد  يرادازع  مایا  رد  درـس  بآ  ندیـشون 
ّلحم هناخاقس  تفرگیم و  رارق  مدرم  سیدقت  دروم  دوب ، هنادنسپادخ  کین و 
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. دراد دوجو  ییالط  لیعامسا  هناخاقس  ع )  ) اضر ماما  مرح  میدق  نحص  رد  دشیم . یهاوخ  تجاح  اعد و  زاین و  رذن و 

مالس

اههمانترایز زا  يرایـسب  زاغآ  دهدیم . مالـس  هدازماما  ای  ماما  هب  رئاز  ترایز ، ره  رد  تسادخ . ياهمان  زا  تسا و  ّتیحت  دورد و  يانعم  هب 
هناشن رئاز ، مالـس  تسا . هدـش  هتفگ  مالـس  ادـخ  فرط  زا  هتـسیاش  ناگدـنب  ناربماـیپ و  زا  یخرب  هب  مه  نآرق  رد  تسا . کـیلع » مالـسلا  »

هب دورد  مالـس و  اـههمانترایز ، رد  تسا . عضوم  مـالعا  یعون  هتفر و  شتراـیز  هب  هک  تسا  یتّیـصخش  دیهـش و  اوشیپ و  اـب  وا  یگتـسبمه 
هب ناملاظ  زا  تئارب  تنعل و  ناکین و 

. دراد يّربت  ّیلوت و  هب  هراشا  نیا  دوشیم و  هدید  روفو 

ماش

نآ هب  هدشیم و  مه  نیطسلف  زا  یشخب  ندرا و  نانبل ، لماش  هک  هدشیم  هتفگ  يرتعیـسو  هقطنم  هب  هتـشذگرد  ماش  یلعف . هیروس  یلبق  مان 
، ماش دـندرب . ماش  هفوک و  هب  البرک ، هثداح  زا  سپ  ار  تیبلها : يارـسا  دوب . قشمد  يوما  يافلخ  زا  یخرب  تختیاـپ  دـنتفگیم . تاـماش » »

ناتـسربق دـنوریم . ماش  هب  هیقر  ترـضح  بنیز و  ترـضح  ربق  نارئاز  دراد . ناوارف  یتحایـس  یترایز و  نکاما  تسا و  یناتـساب  ینیمزرس 
دجـسم یـشبح و  لالب  رفعج و  نب  هللادبع  ربق  تسالبرک و  يادهـش  رّهطم  ياهرـس  هلمج  زا  ادهـش ، زا  ياهدع  نفد  ّلحم  هک  ریغـصلاباب 

. تساجنآ رد  يرایسب  یمیدق  ياهانب  سرادم و  دجاسم و  يوما و  عماج 

هناخافش

لّـسوت اب  دنربیم و  هانپ  یهلا  يایلوا  رّهطم  روبق  هب  نادـنمدرد  ناراتفرگ و  هک  اجنآ  زا  دوشیم . هتفگ  رّهطم  ياهمرح  هب  هک  تسا  يریبعت 
. دنیوگیم افّشلاراد  هناخافش و  ار  ناماما  ياهمرح  دنسریم ، دوصقم  هب  دنهاوخیم و  افش  دنوادخ  زا  نانآ ، هب 

ینادرگ عمش 
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اهلیدنق هناتـسآ ، ناّیلوتم  مرح و  ماّدخ  دوشیم و  رازگرب  صاخ  ياهتبـسانم  ای  دیع  ياهزور  رد  رّهطم ، ياهمرح  رد  هک  ياهژیو  مسارم 

. دننادرگیم تسد  هب  تسد  مارتحا  اب  ار  نشور  ياهنادعمش  و 

نحص

یلـصا و هعقب  اـت  يدورو  ِرد  زا  بـلغا  یبهذـم ، نکاـما  رد  نادـیم . هـصرع و  دـجاسم ، اـهمرح و  هناـخ و  ناـیم  عیـسو  هطوـحم  طاـیح و 
ياهتئیه اـی  تعاـمج  زاـمن  اـی  میظع  تاـعامتجا  يارب  نآ  زا  دوشیم و  هدـیمان  نحـص  هک  تسا  يزاـبور  هطّوحم  طاـیح و  اهناتـسبش ،

. دراد فلتخم  ياهمان  اب  نحص  نیدنچ  يوضر ، مرح  لثم  سدقم  مرح  کی  یهاگ  دوشیم . هدافتسا  یبهذم 

حیرض

ياهمرح رد  دـنراذگیم . دیهـش  ای  هدازماما  ماـما ، کـی  ربق  يور  کّبـشم  تروص  هب  هک  تسا  يّزلف  اـی  یبوچ  کـقاتا  اـی  ربق ، ياـنعم  هب 
نارئاز دوشیم و  ماجنا  ینییزت  راگن  شقن و  يرنه و  ياهراک  نآ  يور  رب  دراد و  الط  هرقن و  سم ، زا  یششوپ  ًالومعم  حیرض  نیموصعم ،

. دنیوجیم كّربت  دنسوبیم و  ار  نآ  ترایز  ماگنه 

ندیبلط

ترایز و هب  رئاز  ات  دـنبلطب  ار  ناسنا  دـیاب  ناماما  هک  دـندقتعم  یـضعب  تراـیز . قیفوت  يارب  تیب ، لـها  ربماـیپ و  ادـخ و  تیاـنع  زا  هیاـنک 
. دوش فّرشم  همئا  یسوباپ 

تایلاع تابتع 

هبتع تس ، هناتـسآ ا  هاـگرد و  هعقب و  ياراد  هک  ناـگدازماما  نیموصعم و  مرح  هب  حالطـصا ، رد  هاـگرد . هناتـسآ و  ياـنعم  هب  هبَتَع ، عـمج 
قارع نیمزرـس  زا  هک  تسا  ییالاو  سّدقم و  ياهمرح  دوصقم  تایلاع ،» تابتع   » دوشیم هتفگ  یتقو  ترایز . ینعی  یـسوبهبتع  دـنیوگ و 

البرک و فجن و  لثم  تسا ،
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. دوشیم هتفگ  مه  هسدقم  باتعا  اّرماس . نیمظاک و 

یسوبهبَتَع

هاگرد رب  مارتحا ، بدا و  هناشن  هب  دوریم ، بوبحم  تیصخش  ای  هدازماما  ای  موصعم  کی  ترایز  هب  هکیسک  تسا . هناتسآ  هاگرد و  هبتع ،
هب يرازگرکش  هناشن  دوریم و  رامـش  هب  ترایز  بادآ  زا  یکی  تساهمرح و  هب  فّرـشت  ترایز و  زا  هیانک  یـسوبهبتع ، دنزیم . هسوب  وا 

. تسا دنوادخ  هاگرد 

دهع

هک تسا  تایاور  رد  قاثیم . يامیپ و  يانعم  هب 
نامیپ دهع و  یعون  ترایز ، تسا . ماما  نآ  ربق  ترایز  نامیپ ، هب  افو  ياههناشن  زا  دراد و  ینامیپ  دـهع و  دوخ  ناوریپ  ندرگ  رب  یماما  ره 

رد ترـضح  نآ  ترایز  یعون  دوشیم ، هدناوخ  ع )  ) نامز ماما  هب  باطخ  هک  مه  دهع » ياعد  . » تسوا هار  وا و  اب  قاثیم  دـیدجت  ماما و  اب 
. دنامب یقاب  وا  ترصن  تیامح و  تعاطا و  طخ  رد  هراومه  ات  تسوا  اب  نامیپ  دهع و  دیدجت  بیغ و  هرود 

یبور رابغ 

دوشیم و زاب  حیرض  برد  سّدقم ، ياهناتسآ  تیلوت  يوس  زا  یتقو  ًاحالطـصا  دجاسم . اههینیـسح و  اهمرح ، زا  رابغ  درگ و  ندرک  زیمت 
رّطعم زیمت و  ار  حیرـض  لخاد  رّهطم و  ربق  بـالگ ، لامتـسد و  اـب  سپـس  دـننکیم و  عمج  حیرـض  لـخاد  زا  ار  نیرئاز  يایادـه  اـهلوپ و 

، جـح ماّیا  رد  مه  ار  هبعک )  ) ادـخ هناـخ  تسا . راـختفا  کـی  مسارم  نیا  رد  روضح  دوشیم و  هتفگ  یبورراـبغ »  » مسارم نیا  هب  دـننکیم ،
. دریگیم ماجنا  ناشاک  رصمق  بالگ  اب  بلغا  هبعک  يوشتسش  دراد و  هژیو  مسارم  مه  نآ  هک  دنهدیم  وشتسش  بالگ  اب  دنیاشگیم و 

ترایز لسغ 

مرح رد  روضح  ترایز و  هب  نتفر  زا  لبق  هک  یلسغ 
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. میوشیم بایفرش  شروضح  هب  هک  تسا  یموصعم  هب  نتشاذگ  مارتحا  ناشن  دراد و  باوث  تسا و  ترایز  بادآ  زا  یکی  دوشیم . ماجنا 

دوشیم ماجنا  تبرق  دصق  هب  تسا و  بحتـسم  هک  ترایز  لسغ  تسا و  مزال  مه  یحور  تراهط  سابل ، ندب و  يرهاظ  تراهط  رب  هوالع 
ياج ترایز  لسغ  دنک . لسغ  تارف  بآ  زا  رئاز  هک  تسا  بحتـسم  البرک  ترایز  رد  دـنکیم . نیمأت  ار  يونعم  دـُعب  دراد ، مه  ییاعد  و 

دریگیمن ار  وضو 

شاّرف

ار طاسب  شرف و  هک  یسک  شرف ، هشیر  زا 
اهولیز اهشرف و  ندرک  عمج  ندرک و  نهپ  رومأم  هک  یناسک  هب  اههاگترایز  رد  دوشیم . هتفگ  زین  راکتمدخ  تمدخشیپ و  هب  درتسگیم .

تسا و راختفا  نیموصعم ، ياهرازم  رد  یشکوراج  یـشارف و  بصنم  دوشیم . هتفگ  شاّرف  دنیاهقاور ، اهنحـص و  مرح و  ندرک  وراج  و 
. دنزادرپیم نآ  هب  يراختفا  تروص  هب  یهاگ  نارئاز 

هلفاق

(. دوش عوجر  ناوراک »  » هب  ) دنورب یتراجت  ای  یترایز  ياهرفس  هب  ناوراک ، ریدم  ای  نابراس  یتسرپرس  اب  هک  یهورگ 

هلبق

، دوب سدقملاتیب » ، » هام ات 17  ترجه  زاغآ  رد  هنیدـم ، رد  ناناملـسم  هلبق  دـننکیم . ور  نآ  فرط  هب  زامن  تدابع و  رد  مدرم  هک  ییاـج 
. دـناوخب ترایز  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  رئاز  هک  هدـش  هیـصوت  مه  ترایز  رد  دـندناوخ . زامن  مارحلادجـسم  فرط  هب  ادـخ  روتـسد  اب  سپس 

. دریگیم ماجنا  نآ  رانک  رد  تدابع  رادید و  دصق  هب  جح  رفس  تساههاگترایز و  نیرترب  زا  نیملسم  هاگهلبق 
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هّبُق

يانب سدقم ، نکاما  نیموصعم و  ياهمرح  يارب  نوچ  دنیوگ . هّبق )  ) لکـش يدبنگ  دنلب و  درِگ و  يانب  هب  تسا ، یگدـمآرب  يانعم  هب  هبق 
کیدزن نیطـسلف و  نیمزرـس  رد  تسا و  ءارـضخلا » ۀّبق   » ربمایپ مرح  زبس  دبنگ  دنیوگیم . هبق  نآ  هب  دنزاسیم ، هاگراب  دبنگ و  هوکـشاب و 
يدجربز هبق  ءارضخلاۀبق و  تسامرس ، يالاب  نیدروجال  يدبنگ  نوچمه  هک  زین  نامسآ  هب  دراد . دوجو  هرخّصلا » ۀّبق   » مه یـصقألادجسم 

. تسا هدش  هتفگ 
. تسا باجتسم  البرک  رد  ادهشلادیس  ترضح  هبق  ریز  رد  اعد  هک  تسا  تایاور  رد 

تماقا دصق 

يارب تماقا » دصق   » ور نیا  زا  تسا . لماک  ناشزامن  دننک ، زور  هد  ندنام  دصق  رهـش  نآ  رد  رگا  دنوریم ، رفـس  ای  ترایز  هب  هک  یناسک 
. تسا حرطم  نارئاز 

ناوراک

تروص هب  رگید  ياههاگترایز  ای  ناسارخ  هب  یهاگ  هیروس و  تابتع و  ای  جح  هب  یترایز  ياهرفـس  دنوریم . رفـس  هب  هک  یهورگ  هلفاق و 
ندرب و لیاسو و  تامدخ و  اههنیزه و  رادهدـهع  هک  دـنیوگ  رادهلمح »  » ناوراک ریدـم  هب  دریگیم . ماجنا  ناوراک  کی  اب  یعمجهتـسد و 

. تسا جیار  حالطصا ، نیا  نایب  يارب  زین  یترایز » هلفاق  . » تسا راّوز  ندروآ 

نیمظاک

( مالـسلا امهیلع   ) داوج ماما  مظاک و  ماما  تسا . هدوب  فورعم  شیرق » رباقم   » مان هب  میدق  رد  هک  نآ  هب  هدـیبسچ  دادـغب و  برغ  رد  يرهش 
یملع قنور  ببس  ناشرّهطم  مرح  دراد و  يرایسب  تلیضف  ماما  ود  نیا  ترایز  دراد . نیمظاک  مان  ببـس  نیمه  هب  دننوفدم و  رهـش  نیا  رد 

هتسجرب ياهتیصخش  زا  يدادعت  ربق  دنتـسیزیم . نآ  رد  يرایـسب  ياملع  هتـشاد و  قنوراب  هیملع  هزوح  يراگزور  هدش و  نآ  یگنهرف  و 
. تسا نیمظاک  رد  مه  هعیش 
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تامارک

ّلح رامیب ، يافـش  لثم  دراد ، مان  تمارک »  » دـنزیم رـس  احلـص  املع و  یهلا و  يایلوا  ناماما و  زا  هک  ياهداعلاقراخ  تفگـش و  ياـهراک 
، تفگـش یعیبط و  ریغ  ياهراک  نینچ  تسا . تردق  أدبم  لاعتم و  يادـخ  اب  نانآ  طابترا  ناشن  هک  یعیبط ، ریغ  هار  زا  نارگید  تالکـشم 

دارفا جالعال و  نارامیب  دـتفایم و  قافتا  اهمرح  رد  هچنآ  دراد . مان  هزجعم »  » دـشاب يربمایپ  ياعدا  اب  هارمه  دـنزب و  رـس  ناربماـیپ  زا  یتقو 
. تسادخ يایلوا  ياهتمارک  زا  ياهنومن  دنریگیم ، افش  انیبان و ...  جلف ،

البرک

نارئاز هتـسویپ  تساـجنآ و  رد  اروشاـع  يادهـش  و  ع )  ) ادهـشلادیس رّهطم  ربق  هک  قارع  تیعمجرپ  گرزب و  یمیدـق و  ياهرهـش  زا  یکی 
ینویلیم تیعمج  دـهاش  نابعـش و ...  موس  نیعبرا ، اروشاـع ، نوچمه  یّـصاخ  ياـهزور  رد  صوصخ  هب  دـنوریم و  شتراـیز  هب  يرایـسب 

دابآ ماما ، تداهـش  زا  سپ  دوب . روهـشم  هّیرـضاغ  اونین و  هب  داتفا و  قافتا  اجنآ  رد  اروشاع  هثداـح  هک  دوب  یناـبایب  ادـتبا  رهـش ، نیا  تسا .
دراد و يرایـسب  باوث  هدـش و  ع )  ) نیـسح ماما  ربق  البرک و  ترایز  رب  دـیکأت  نیرتشیب  ام ، تاـیاور  رد  دـش . دـمآ  تفر و  ّلـحم  تشگ و 

دشاب هتفر  البرک  ترایز  هب  ای  دشاب  البرک  لها  هک  یسک  هب  دنکیم . ربارب  دنچ  ار  زامن  باوث  نآ  رب  هدجس  تسا و  تلیضفاب  البرک  تبرت 
. دنیوگ ییالبرک » »

کیشِک

ماجنا یتبون  تساههاگترایز و  نیمداـخ  زا  یـشخب  راـک  هک  دـنیوگ  نداد » کیـشک   » ار یتراـیز  نکاـما  اـهمرح و  زا  تبقارم  یناـبهگن و 
. دراد دوجو  هناخ  کیشک  مه  اههناخزابرس  اهناگداپ و  رد  تسا و  نابساپ  يانعم  هب  یکرت و  ياهملک  کیشک ، دریگیم .

هبعک

وحم نآ  راثآ  نوچ  هتفرگیم و  رارق  ترایز  دروم  مدآ  ترـضح  نامز  زا  تسا و  ناناملـسم  هلبق  هک  یـسّدقم  هاگیاج  هللاتیب . ادخ ، هناخ 
نیرتتلیـضفاب زا  ادخ  هناخ  ترایز  درک . يزاسزاب  دروآ و  الاب  ار  نآ  ياههیاپ  لیعامـسا  شدنزرف  کمک  هب  میهاربا  ترـضح  دوب ، هدش 

« هبعک دـنزرف   » ار ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  تسا و  هدوب  زین  ع )  ) یلع ماـما  هاـگداز  شوگراـهچ  یگنـس و  هداـس  ياـنب  نیا  تساـهترایز .
. دنیوگ

يرادشفک
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ترایز هب  نانآ  ات  دننکیم  يرادهگن  راّوز  ياهشفک  زا  رادشفک ، ناونع  هب  یناسک  اههاگترایز  اهمرح و  دجاسم و  رد  شفک . يرادهگن 

ناونع هب  یـضعب  دنیوگیم . يرادـشفک  دوشیم  هتـشاد  هگن  ییاههسفق  رد  نیعجارم  ياهشفک  هک  هسدـقم  نکاما  زا  یتمـسق  هب  دـنورب .
. دنرامشیم راختفا  ار  نآ  دننکیم و  تمدخ  يرادشفکرد  يراختفا  تروص  هب  نارئاز ، میرکت 

راددیلک

هک دنراپسیم  یسک  هب  ار  فلتخم  ياهتمسق  ياهدیلک  اهرصق ، اهژاساپ و  اههچمیت ، تاجناخراک ، رد  درادیم . هگن  ار  دیلک  هک  یـسک 
دـشاب وا  تسد  رد  هنازخ  ای  حیرـض  دیلک  ای  دـشاب  نابهگن  یترایز  سدـقم و  ياهناکم  اهمرح و  رد  هک  اریـسک  دـشاب . رایـشوه  نیما و 
رامـش هب  هناتـسآ  مادخ و  رب  تسایر  بصنم  يراددـیلک  ادهـشلادیس ، مرح  رد  صوصخ  هب  تسا و  یّمهم  بصنم  نیا  دـنیوگ و  راددـیلک 

يرادنامهم جاّجح و  هب  نداد  بآ  لوؤسم  راددیلک و  هّکم ، رد  ربمایپ  دادجا  هک  هدنام  یقاب  مالسا  زا  شیپ  نارود  زا  تَمِس ، نیا  دوریم .
. دناهدوب نارئاز  زا 

هتسدلگ

. دنیوگ هنذأم  هرانم و  ای  هتـسدلگ  دـنیوگ ، ناذا  نآ  زارف  رب  دوشیم و  هتخاس  اههاگترایز  اهمرح و  دـجاسم و  رد  هک  يدـنلب  ياههرانم  هب 
ربمایپ مرح  دوشیم . هتخاس  هتسدلگ  کی  اب  يدجاسم  مه  یهاگ  دوشیم . هتخاس  دبنگ  فرط  ود  رد  جوز و  تروص  هب  اههتسدلگ  بلغا 

. دوریم رامش  هب  یخیرات  يرنه و  راثآ  زا  اههتسدلگ  تسا . عیفر  ددعتم و  ياههتسدلگ  ياراد  هّکم ، رد  مارحلادجسم  هنیدم و  رد 

دبنگ

زا يرایـسب  ياهفقـس  دنیوگ . دـبنگ  دوش  هتخاس  رگید  حـلاصم  ای  نهآ  نامیـس ، رجآ ، لِگ ، تشخ ، زا  هک  هتـسجرب  رّودـم و  فقـس  هب 
دنراد يدبنگ  بلغا  اههاگترایز  دنیوگ . راّود  دبنگ  دوبک و  دبنگ  زین  نامسآ  هب  تسا . لکش  يدبنگ  یمیدق  ياهجرب  اهمرح و  دجاسم و 

يور هک  مه  ییاههربقم  اهجرب و  هب  دوشیم . هتفگ  هنیدـم  رد  ربمایپ  دـقرم  زبس  دـبنگ  هب  ءارـضخلاۀّبق  تسا . يراکالط  ای  يراکیـشاک  هک 
. دوریم راک  هب  مه  اب  هاگراب  دنبگ و  دنیوگ . دبنگ  تسا ، ناگرزب  زا  یضعب  روبق 

رِواجُم

دوشیم هتفگ  یسک  هب  هک  رئاز  لباقم  رد  تساجنآ ، راوج  رد  رواجم و  دراد و  تنوکس  یترایز  رهش  کی  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب 
هّکم رهـش  میقم  نکاس و  هک  یـسک  هب  ور  نیا  زا  دوریم . راک  هب  مه  اب  ًالومعم  رواجم  رئاز و  دشاب . هدـمآ  ترایز  يارب  رگید  ياج  زا  هک 

. دنیوگیم ترواجم  سدقم  ياهناکم  رد  تنوکس  هب  ادخ . هیاسمه  ینعی  دوشیم ، هتفگ  هللا » راج  ، » دشاب
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هرّونم هنیدم 

، یبنلاۀنیدم هب  اجنآ  هب  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  هک  هدوب  برثی  نآ  یلبق  مان  تساجنآ . رد  عیقب  ناتسربق  ادخ و  ربمایپ  مرح  هک  یـسّدقم  رهش 
زامن نآ و  ترایز  هب  تسا و  تلیضفاب  يرهش  دنارذگ . رهش  نیا  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  زا  لاس  هد  ربمایپ  تفای . ترهـش  هنیدم  هب  سپس 

، داجس ماما  یبتجم ، نسح  ماما  رهطم  ربق  تسا . هدوب  نانآ  یگدنز  ّلحم  و  تیبلها : ناماما  هاگداز  هدش و  هیصوت  رایـسب  یبنلادجـسم  رد 
. دراد رارق  عیقب  ناتسربق  رد  قداص : ماما  رقاب و  ماما 

دقرم

ناملاع و ناماما و  نفدم  هب  تمایق . ییاپرب  ات  تسوا  يدـبا  باوخ  ّلحم  سک  ره  ربق  ندـیباوخ . يانعم  هب  تسا  دوقُر »  » هشیر زا  هاگمارآ .
. دوشیم هتفگ  دقرم  نادیهش 

رازم

اهرهش رد  هک  مه  يربق  ناتسربق و  هب  دنوریم . نآ  ندید  هب  مدرم  هک  ادهـش  ناگدازماما و  ناماما و  هعقب  مرح و  ترایز ، ّلحم  هاگترایز ،
هحتاـف دوـخ  ناـگدرم  يارب  دـنوریم و  رازم  رــس  رب  هـعمج  زور  هـعمج و  ياـهبش  مدرم  دوـشیم و  هـتفگ  رازم  دراد  دوـجو  اتــسور  و 

اه همانترایز  هک  دناهدرک  فیلأت  رازم  مان  هب  ییاهباتک  هعیـش  ياملع  زا  يدادـعت  دوشیم . هتفگ  مه  ترایز  ِباتک  هب  رازم  دـنناوخیم .
 ... يدنوار و بطق  رازم  دیفم ، خیش  رازم  يدهشم ، رازم  لثم  تسا ، روهشم  رازملا » باتک   » مان هب  درادرب و  رد  ار 

ادهش رازم 

ناـنآ رب  هحتاـف  مالـس و  ادهـش و  روبق  تراـیز  هب  نتفر  تفگ . رازم  ناوـتیم  یهاـگترایز  ره  هب  دوـشیم . تراـیز  هک  ادهـش  نفد  ّلـحم 
. دوشیم هتفگ  مه  ادهش  كاخ  ادهش و  تبرت  دوشیم . نانآ  هار  مان و  نتشاد  هگن  هدنز  ببس  تسا و  بحتسم 

روزَم

ناوتیم روزم  دوشیم  ترایز  هک  مه  يرازم  دوخ  هب  هدـش . ترایز  روزم ، تسا و  هدـننک  تراـیز  رئاز  دوشیم . تراـیز  هک  یـسک  ینعی 
. تفگ
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مارحلادجسم

هب دوریم . رامـش  هب  نادّحوم  هلبق  تسا و  نآ  طسو  رد  سدـقم  هبعک  هک  ناناملـسم  دزن  دجـسم  نیرتتلیـضفاب  هکم و  رد  دـنوادخ  هناخ 
رد مزمز  هبعک و  میهاربا ، ماقم  لیعامسا ، رجِح  دوسألارَجَح ، تسا . ربارب  رازه  نآ  باوث  هدش و  هیصوت  رایسب  دجسم  نیا  رد  ندناوخ  زامن 

. تسا هتفای  هعسوت  اهراب  نونک  ات  زاغآ  زا  مارحلادجسم  دراد . رارق  دجسم  نیا 

هفّرشم دهاشم 

(. دوش هعجارم  دهشم »  » هب  ) همئا ياهمرح 

کّبشُم

. دوشیم هدید  نآ  نورد  تسا و  همشچ  همشچ  هک  رّهطم  ياهحیرض  هرجنپ ، هرجنپ  دشاب ، خاروس  خاروس  هکبش و  هکبش  هچنآ 

دهشَم

هک ناسارخ  رد  تسا  يرهـش  مان  دهـشم  هاگترایز . مرح و  مدرم ، ندـمآ  درگ  روضح و  ّلـحم  دیهـش ، تبرت  هاگتداهـش ، تداهـش ، ّلـحم 
ياهمرح هب  تسا . دهاشم  نآ  عمج  دنتفگیم . سوط  نآ  هب  اًلبق  تسا و  روهشم  سّدقم  دهشم  هب  تساجنآ و  رد  ع )  ) اضر ترضح  نفدم 

ماما دقرم  هب  يوضر و  دهـشم  ع )  ) اضر ترـضح  مرح  هب  دوشیم . هتفگ  هفّرـشم  دهاشم  هفیرـش و  دهاشم  ناماما  كاپ  تبرت  نیموصعم و 
هتفر اضر  ماما  ناسارخ و  ترایز  هب  هک  یسک  هب  دوشیم . هتفگ  ینیسح  ای  يرئاح  دهشم  ع )  ) ادهشلادیس مرح  هب  يولع و  دهشم  ع )  ) یلع

. دنیوگ يدهشم » ، » دشاب
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عَجضَم

عمج دوشیم ، هتفگ  عجـضم »  » سک ره  نفدم  ربق و  هب  دنناباوخیم ، ولهپ  هب  ربق  رد  ار  هدرم  نوچ  تسولهپ و  هب  ندیباوخ  يانعم  هب  عجَض 
. دنک رون  زا  رپ  ار  شربق  دنوادخ  ینعی  هعَجضَم ،» هللا  رّون  : » دنیوگیم یسک  هرابرد  یتقو  تسا . عجاضم  نآ 

رِمَتعُم

، زاـمن یعـس و  فاوط و  ندـش و  مِرُحم  رگید و  عقاوم  رد  ادـخ  هناـخ  تراـیز  دوشیم ، ماـجنا  یـصاخ  تاـقوا  رد  هک  بجاو  ّجـح  زا  ریغ 
. دوشیم هتفگ  رازگجح  هب  هک  ّجاح  لباقم  رد  دهدیم ، ماجنا  هرمع  هک  دنیوگیم  یسک  هب  رمتعم  دوشیم . هدیمان  هرمع » »

ماقَم

نورد یگنس  مارحلادجسم ، رد  هجرد . تلزنم و  هبتر و  نکسم ، هناخ و  تماقا ، ياج  هاگیاج ، هاگفّقوت ، مایق ، نداتسیا و  ّلحم  نداتـسیا و 
یّصاخ ياج  یهاگ  اههاگترایز  رد  دوشیم . هتفگ  میهاربا  ماقم  نآ  هب  تسا و  میهاربا  ترضح  ياپ  ياج  هک  تسا  ياهشیش  هطّوحم  کی 

، دوشیم هدـیمان  ماقم » ، » تسا طبترم  نانآ  هب  يوحن  هب  ای  دناهتـشاد  تماقا  ای  هدرک ، تدابع  اـجنآ  رد  ناربماـیپ  اـی  نیموصعم  زا  یکی  هک 
. دوشیم هتفگ  ماقم  مه  رازم  هب  هفوک . دجسم  رد  قداص  ماما  ماقم  البرک ، رد  نامزلابحاص  ماقم  يوما ، دجسم  رد  رضخ  ماقم  لثم 

هربقم

، صاخ یهورگ  ای  هداوناخ  ای  صخش  نفد  یـصاصتخا  هاگیاج  دنزاسیم ، روبق  یـضعب  يور  هک  یترامع  ای  دبنگ  ناتـسروگ ، نفد ، ّلحم 
دوخ هب  نمیظاک  ماـن  ًادـعب  هک  دوب  شیرق » رباـقم   » هقطنم رد  دادـغب ، نوریب  رد  ع )  ) مظاـک ماـما  نفدـم  ارعـشلاةربقم . ادهـشلا ، ةربقم  لـثم 

. تفرگ
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هّکم

، رهش نیا  هب  تسا . نآرق  لوزن  لحم  مالسا و  هاگتـساخ  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  تثعب  ّلحم  هاگداز و  هک  زاجح ، نیمزرـس  رد  سدقم  يرهش 
نآ ترایز  هب  دوشیم و  ماجنا  نآ  رد  هرمع  جـح و  لمع  هک  تسا  یتراـیز  ّمهم  تلیـضفاب و  ياهرهـش  زا  دـنتفگیم . مه  يرقلاّما  هَّکب و 

. دراد رارق  رهش  نیا  رد  تسا  ناهج  نیملسم  هلبق  مارحلادجسم و  رد  هک  سدقم  هبعک  تسا . هدش  ناوارف  هیصوت 

هرانم

(. دوش عوجر  هتسدلگ »  » هب  ) دجاسم اهمرح و  هتسدلگ 

ربنم

رب ات  دننیـشنیم  نآ  يالاب  ناظعاو  دراد و  هلپ  دـنچ  دوشیم و  هتخاـس  پوچ  زا  هک  تسا  یهاـگیاج  هظعوم ، يارب  بیطخ  نتـسشن  ياـج 
ربق ربنم و  نیب  هلصاف  ص )  ) ادخ لوسر  هنیدم . دجسم  رد  ربمایپ  ربنم  لثم  تسا ، سدقم  اهربنم  زا  یضعب  دنشاب . هتشاد  فارشا  ناگدنونش 

يرادـهگن تسا و  یناتـساب  يرنه و  رثا  یمیدـق ، ياهربنم  دوش ). هعجارم  هرّونم » هضور   » هب  ) تسا هدرک  یفرعم  تشهب  زا  ياهراپ  ار  دوخ 
. دوشیم

تاقیم

رد دیاب  دـنورب ، ادـخ  هناخ  ترایز  هب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  تسا . رارق  هدـعو و  ناکم  نامز و  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  فقو »  » هشیر زا 
هفحُج هنیدـم و  رد  هرجـش  دجـسم  تسا . هرمع  جـحدصق و  هب  نتفگ  کیبل  نتـسب و  مارحا  ياج  تاقیم ، دـنوش . مرُحم  اهتاقیم  زا  یکی 

. تساه تاقیم  هلمج  زا  هّکم  نوریب 
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بیان

وا رب  جح  دورب و  ایند  زا  ای  دورب ، جح  دناوتن  یسک  رگا  دوشیم . هتفگ  تباین »  » نآ هب  دهدیم . ماجنا  يرگید  ياج  هب  ار  يراک  هک  یسک 
ترایز يرگید  زا  تباین  هب  ناوتیم  زین  بحتـسم  ياهترایز  رد  دهد . ماجنا  جح  وا ، فرط  زا  ات  دنهدیم  تباین  یـسک  هب  دـشاب ، بجاو 

(. دوش هعجارم  هرایزلا » بیان   » هب  ) تخاس کیرش  دوخ  باوث  رد  ار  وا  دناوخ و 

هیلوّتلابیان

(. دوش هعجارم  تیلوت »  » هب  ) تسا دجسم  هاگترایز و  ای  مرح  ای  هفوقوم  ّیلوتم  تیلوت و  نیشناج  بیان و  هک  یسک 

هرایّزلا بیان 

. دوشیم هتفگ  مه  یباین » ترایز  ، » راک نیا  هب  دنکیم . ادها  صخش  نآ  هب  ار  نآ  باوث  دنکیم و  ترایز  يرگید  زا  تباین  هب  هک  یـسک 
. مدناوخ همانترایز  مه  وت  فرط  زا  مدوب و  مه  وت  دای  هب  ترایز  ماگنه  ینعی  مدوب ، هرایزلابیان  دیوگیم : یسک  یتقو 

فرشا فجن 

هب لبق  لاس  رازه  زا  شیب  فجن  هیملع  هزوح  تساـجنآ و  رد  ع )  ) یلع ترـضح  مرح  هک  قارع  رد  یتراـیز  سدـقم و  ياهرهـش  زا  یکی 
نانمؤم ریما  و  دوب ) هفوک  رهـش  تشپ  رد  نوچ   ) هدوب هفوکلارهظ  ّيرَغ و  فجن ، یلبق  مان  تسا . هدش  سیـسأت  نآ  رد  یـسوط  خیـش  تسد 

هعیـش و ياملع  زا  يرایـسب  كاپ  روبق  ریما ، ترـضح  مرح  فجن و  رد  دـننک . نفد  اجنآ  ار  شرهطم  رکیپ  تداهـش ، زا  سپ  درک  ّتیـصو 
. دوریم رامش  هب  نارئاز  هاگترایز  هک  تسا  فورعم  ياهتیصخش 

هناخ هراّقن 

. دـننزیم اـهنآ  هب  بوچ  ددـع  ود  اـب  تسا و  مب  يرگید  ریز و  یکی  يادـص  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـتود  کـچوک  لـبط  یعوـن  هب  هراّـقن 
حبص و رد  تبون  ود  يزور  ع )  ) اضر ماما  مرح  لثم  اهمرح  یضعب  رد  دنزیم . اهلبط  نآرب  هک  دنیوگیم  یسک  هب  نز  هراّقن  ای  یچهراقن 

يوضر هاگراب  تمظع  تکوش و  ناشن  نیا  دـننزیم و  روپیـش  لبط و  دراد ، مان  هناخهراّقن »  » هک یّـصاخ  ياجرد  ماّدـخ  زا  يدادـعت  ماـش 
. تسا

ترایز زامن 

لثم دوش . هیده  ترایز  دروم  ياوشیپ  ای  ماما  نآ  هب  نآ  باوث  دوش و  هدـناوخ  زامن  تعکر  ود  ماما ، ترایز  ماجنا  زا  سپ  تسا  بحتـسم 
ترایز و یلوبق  ببس  تسا و  هدمآ  تایاور  رد  هک  ع )  ) اضر ترضح  ترایز  و  ع )  ) یلع ترضح  ترایز  ای  اروشاع  ترایز  زا  سپ  زامن 

. تسا حبص  زامن  لثم  نآ  ّتیفیک  تسا . رئاز  ياعد  تباجتسا 

مالّسلايداو
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دوه ترضح  ربق  هلمج  زا  تساجنآ ، رد  ناگرزب  املع و  زا  يرایسب  ربق  تسا و  فرشا  فجن  رد  هک  گرزب  رایـسب  یمیدق و  ناتـسربق  مان 
ياهاج زا  مالـسلايداو  دوشیم . لقتنم  مالـسلايداو  هب  گرم  زا  سپ  نامیااب  ياهناسنا  حور  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  حـلاص . ترـضح  و 

. دنوریم نآ  ترایز  هب  مدرم  تسا و  فجن  یندید 

فقو

یلاوما نینچ  هب  مدرم . هب  تمدخ  دصق  هب  ادـخ و  يارب  صاخ ، رـشق  ای  مومع  هدافتـسا  يارب  ياهلیـسو  ای  نیمز  نامتخاس ، نداد  صاصتخا 
ياههنیزه دـننکیم و  اههّینیـسح  اهمرح و  اههاگترایز ، هّمئا ، فقو  ار  یلیاـسو  لاوما و  نینّیدـتم ، دوشیم . هتفگ  فاـقوا »  » و تاـفوقوم » »

نآ باوث  تسا و  هدیدنـسپ  ریخ و  راک  فقو ، دوشیم . نیمأت  تافوقوم  دمآرد  زا  بلغا  مسارم ، يرازگرب  یبهذم و  نکاما  اههاگترایز و 
. دسریم فقاو  هب 
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زکرم هرابرد 

یلاعت  همسب 
َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 

؟  دنناسکی دننادىمن  هک  ىناسک  دننادىم و  هک  ىناسک  ایآ 
9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 
: فادها

( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1
ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2

 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3
وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4

هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5
. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 
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 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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